Regulamento
Bolsas EGEAC e IEM

1.

2.

3.
4.

5.

Artigo 1º
Âmbito
Com a finalidade de apoiar os estudos pós-graduados (Mestrado e
Doutoramento) em História e em Arqueologia, na área de Estudos Medievais, na
FCSH-NOVA, a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC)
e o Instituto de Estudos Medievais (IEM) criam, no âmbito do protocolo
estabelecido entre as duas instituições, bolsas de Mestrado e de Doutoramento
destinadas a alunos com elevado desempenho escolar e mérito.
O âmbito temático das dissertações e teses a desenvolver pelos bolseiros
contemplados será forçosamente sobre a Alcáçova medieval de Lisboa, com
enfoques predominantes em questões como o Castelo de São Jorge, o Paço Real
da Alcáçova ou a Torre do Tombo medieval, bem como sobre espaços e/ou
vivências com eles correlacionados.
As dissertações e teses serão obrigatoriamente orientadas por um investigador
integrado do IEM, podendo no entanto ocorrer co-orientações.
As bolsas EGEAC/IEM destinam-se a financiar na totalidade as propinas do
respectivo curso, não suportando, todavia, eventuais prolongamentos de prazo
de conclusão que se traduzam em acréscimo da propina total do curso.
São atribuídas anualmente duas bolsas de Mestrado e uma bolsa de
Doutoramento, cujos prazos de candidatura serão divulgados nos sítios da
internet da FCSH-NOVA, do IEM e da EGEAC.

Artigo 2º
Critérios de elegibilidade
6. São elegíveis alunos inscritos nos cursos de Mestrado de História e de
Arqueologia e no curso de Doutoramento em História, respectivamente nas áreas
de especialização e especialidades de História Medieval e de Arqueologia
Medieval.
7. As candidaturas às bolsas são avaliadas em função dos seguintes critérios:
a) Média de Licenciatura, no caso das bolsas de Mestrado, devendo o candidato
apresentar uma classificação de conclusão de curso não inferior a catorze valores.
b) No caso dos candidatos licenciados em História, será condição preferencial terem
realizado a disciplina de Paleografia e nos de Arqueologia uma disciplina de
Arqueologia Medieval.
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c) No caso da candidatura a bolsas de Doutoramento, além do critério referido em
a), será ponderada a classificação final de conclusão de Mestrado, não devendo esta
ser inferior a dezasseis valores.
d) Excepcionalmente, a existência de currículo relevante nas áreas científicas
consideradas e especialmente na temática indicada no art.1º, alínea 2), permitirá o
não cumprimento de critérios referidos na alínea 7), a), b) e c). Nesses casos, os
candidatos deverão apresentar curriculum vitae detalhado, bem como três trabalhos
considerados representativos, sob a forma de pdf.
e) Os candidatos a bolsa de Mestrado deverão apresentar uma carta de motivação,
que terá a extensão máxima de duas páginas.
f) Os candidatos a bolsa de Doutoramento deverão apresentar um plano de
investigação que terá um máximo de duas páginas, podendo acrescentar uma página
dedicada a referências bibliográficas e/ou documentais sobre o tema explicitado no
art.1º, alínea 2).
Artigo 3º
Composição do júri
8. O júri, proposto pelo IEM e nomeado pelo Conselho Científico da FCSH-NOVA,
será constituído por três doutorados na área de História ou Arqueologia Medievais,
obrigatoriamente investigadores integrados do IEM, sendo um deles o Director
dessa unidade de investigação, assim como por um técnico superior indicado pela
EGEAC para o efeito.
9. O Presidente do júri terá voto de qualidade em caso de empate.
Artigo 4º
Seriação dos candidatos
10. Após a verificação da elegibilidade das candidaturas pelo Gabinete de Apoio ao
Aluno e Candidato, os candidatos são seriados mediante a aplicação dos critérios
enunciados no ponto 7 do artigo 2º.
11. As candidaturas são seriadas da seguinte forma:
a) Nas bolsas de Mestrado, os candidatos são ordenados pela média de Licenciatura,
arredondada às décimas.
b) Nas bolsas de Doutoramento, os candidatos são ordenados pela soma das médias.
c) Em caso de empate no apuramento resultante da alínea a), o factor de desempate
nos candidatos de História será a classificação obtida na disciplina de Paleografia e
no caso dos candidatos de Arqueologia será a classificação obtida numa disciplina de
Arqueologia Medieval.
c) Em caso de empate no apuramento resultante da alínea a), o factor de desempate
nos candidatos b), o factor de desempate será o plano de investigação nos termos
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do que é mencionado no art.2º, 7), f), avaliado pelo júri e pontuado de um a dez de
acordo com a sua originalidade e relevância.
d) Nos casos em que a avaliação é curricular, o júri avaliará o mérito do candidato
expresso na qualidade das actividades de investigação desenvolvidas e na relevância
das suas publicações e ainda a originalidade e adequação do plano de trabalhos à
temática enunciada no art.1º, alínea 2).
e) Se o júri assim o entender poderá haver lugar a entrevista dos candidatos
Artigo 5º
Divulgação dos resultados
12. A divulgação dos resultados competirá simultaneamente à Direcção da FCSHNOVA, ao IEM e à EGEAC.
13. Havendo lugar a contestação, a qual só poderá ter como fundamento a
demonstração de negligência ou erro grosseiro na aplicação do Regulamento, o
recurso será apreciado pelo Conselho Científico da FCSH-NOVA, devendo ser
apresentado até cinco dias úteis após a divulgação dos resultados.
14. O Conselho Científico proferirá uma decisão num prazo máximo de dez dias
úteis.

Artigo 6º
Disposições contratuais
15. O aluno bolseiro compromete-se, mediante documento a assinar, a entregar
formalmente na Divisão Académica a dissertação ou tese dentro dos prazos
regulamentares.
16. Anualmente, o bolseiro terá de elaborar um relatório de progresso bem como o
plano de trabalho para o ano seguinte, os quais serão avaliados pelo(s) respectivo(s)
orientador(es) e por um segundo relator indicado por consenso entre as partes. Será
emitido um parecer, do qual será dado conhecimento ao IEM e à EGEAC, de que
dependerá a renovação da bolsa.
17. Se o bolseiro não cumprir com as suas obrigações terá de reembolsar a FCSH no
valor das propinas pagas no âmbito da bolsa.
18. Se o aluno, em conformidade com o art. 1º, alínea 4), não concluir a sua
dissertação ou tese nos prazos regulamentares, necessitando de prolongamento do
prazo da respectiva entrega, tendo-se extinguido entretanto a bolsa, ficará obrigado
a pagar a propina correspondente ao adiamento, tal como todos os restantes alunos
da FCSH-NOVA.
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19. Em todas as publicações e criações científicas, bem como dissertações ou teses,
realizadas com os apoios previstos neste Regulamento, deve ser expressa a menção
à bolsa EGEAC/IEM.
Artigo 7º
Disposições finais
18. O presente Regulamento pode ser revisto pelo Conselho Científico sob proposta
do IEM.
19. Todas as dúvidas ou omissões resultantes da aplicação do presente regulamento
são resolvidas pelo Conselho Científico, não cabendo recurso da sua decisão.
20. O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação
pelo Conselho Científico.

Lisboa, 31 de Julho de 2014
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